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Zkuste si test k přijímačkám
NANEČISTO  Vyzkoušejte si testy na vysoké školy a zjistěte, co vás čeká

5. b)
a) It is true that lexicology and se-

mantics overlap in their fields of
study, but this fact is by no me-
ans the gist of the text.

b) CORRECT
c) That the lexis is the main object

of lexicology is one of the pre-
mises of the article.

d) The English-speaking world ne-
glecting lexicological research
is one of the reasons why lexi-
cology deserves more attention.

6. a)
a) CORRECT
b) Lexicology is a theoretical dis-

cipline, lexicography is an app-
lied one (concerned with ma-
king dictionaries, that is with
practice).

c) Lexicology, unlike lexicograp-
hy, is an integral part of any the-
ory of language; logically, it
cannot be a sub-discipline wit-
hin the area of lexicography.

d) Lexicography is a pragmatic
study applying the principles of
lexicology and they are both
concerned with lexis so that they
cannot be distinct in their topics.

Test 4 Reálie a literatura
anglicky mluvících zemí

1. The capital of the USA is:
a) Washington, D. C. 
b) New York City
c) Canberra 
d) Chicago

2. Halloween, a popular Ameri-
can holiday, is celebrated in:
a) April 
b) November
c) October 
d) September

3. New York, the biggest city of
the USA, offers a number of att-
ractions and ‘must-see’ places.
Which of these is, however, New
York not famous for?
a) Wall Street 
b) Harlem
c) Broadway 
d) Downing Street

4. What was the name of the fa-
mous 1920s American jazz musi-
cian, trumpeter and singer?
a) Louis Armstrong 
b) Neil Armstrong
c) Josephina Baker 
d) Robert Louis Stevenson

5. Mount McKinley, the highest
mountain in North America, lies
in:
a) Alaska 
b) the Rocky Mountains
c) the Appalachian Mountains 
d) Cumbria

6. What is NAFTA?
a) an organisation of petroleum ex-

porting countries
b) a trading organisation develo-

ping trade links between the
USA, Canada and Mexico

c) North Atlantic Free Trade Orga-
nisation

d) North Atlantic Treaty Organisa-
tion

7. Which is the USA’s newest sta-
te?
a) Hawaii 
b) Alaska 
c) Gibraltar 
d) Florida

8. The Grand Canyon, a popular
natural attraction, is situated in:
a) Arizona 
b) Nebraska
c) Texas 
d) Utah

9. Which of the following is not
part of the USA?
a) Florida 
b) Ontario
c) Alaska 
d) Hawaii

10. The current US President,
George Bush, is a member of:
a) the Democratic Party

b) the Republican Party
c) the Labour Party
d) none of these; he is independent

Klíč 4
1. a)
Washington, D. C. je hlavní město
Spojených států, ležící na západ-
ním pobřeží. Kromě mnoha histo-
rických budov, muzeí a památníků
tu najdete i nejdůležitejší federální
budovy: Bílý dům (the White Hou-
se) – sídlo amerického prezidenta,
Kapitol (the Capitol) – sídlo Kon-
gresu, Pentagon (the Pentagon) –
americké ministerstvo obrany.

D. C. znamená District of Co-
lumbia: země, která patřila v době
založení města Washington státu
Kolumbie. Toto území není stát.
New York je hektické a turistické
velkoměsto ležící na východním
pobřeží USA. Od svého založení
Holanďany roku 1626 (pod názvem
Nový Amsterdam) je svým charak-
terem stále bližší Evropě. 

Canberra je hlavní město Austrá-
lie.

Chicago je rušné velkoměsto
v samém srdci Ameriky, ležící na
břehu Michiganského jezera (Lake
Michigan). Město je proslulé pře-
devším svou impozantní výškovou
architekturou.

2. c)
Halloween je populární americký
svátek, slaví se 31. října. Nejzná-
mějším halloweenským zvykem je

výroba lampionu z dýní či koledo-
vání doprovázené hrozbou „Trick
or treat!“.

3. d)
Downing Street najdete v Londý-
ně. Je to ulička východně od parku
St. James. Známá adresa 10 Dow-
ning Street je oficiálním sídlem
britského premiéra. Budovu daro-
val v roce 1732 král Jiří II. (Geor-
ge II) Robertu Walpolovi, tehdejší-
mu premiérovi, a tím založil tradi-
ci zdejší premiérovy rezidence, jež
je dodržována dodnes.

Wall Street je jednou z nejzná-
mějších ulic na newyorském Man-
hattanu, sloužící jako finanční
centrum (viz např. noviny Wall St-
reet Journal). Ulice dostala jméno
podle palisádové hradby, která tu
byla postavena roku 1653 na
ochranu před Indiány. Dnes zde na-
jdete výškové budovy renomova-
ných bank a newyorskou burzu
(Stock Exchange).

Broadway je dlouhá ulice v jižní
části Manhattanu (Manhattan je
22 km dlouhý a 3 km široký ostrov
v New Yorku), v níž se soustřeďují
kulturní život. Od 19. století je
známá především jako významné
divadelní centrum (mezi 42. a 46.
ulicí najdete přes 40 divadel). Její
další zvláštností je, že jako jediná
ulice v New Yorku běží ze severu
na jih diagonálně.

Harlem je černošská čtvrť v New
Yorku v severní části Manhattanu
mezi 116. a 155. ulicí. Ještě před

několika lety tu žilo přes milion
Afroameričanů především z jižního
Karibiku, dnes je jich tu už sotva
polovina (většina se jich přestěho-
vala do dalšího ghetta, Bronxu).
Harlem byl původně založen ho-
landskými osadníky a černoši sem
začali houfně přicházet ve 20. le-
tech 20. století.

4. a)
Louis Armstrong (1900–1971) byl
proslulý americký jazzman, skla-
datel a hráč na trubku. Stál při zro-
du jazzové hudby a spolu s Charli-
em Parkerem patří mezi nejvý-
znamnější osobnosti jazzu.

Neil Armstrong (1931) je ame-
rický astronaut, který jako první
pozemštan vstoupil roku 1969 na
povrch Měsíce. Tehdy byl ve funk-
ci velitele posádky Apolla 11.

Robert Louis Stevenson
(1850–1894) byl britský spisovatel
v období romantismu. Proslul pře-
devším jako autor dobrodružného
románu Ostrov pokladů (Treasure
Island) a psychologické studie Po-
divný případ Dr. Jekylla a Mr. Hy-
dea (The Strange Case of Dr. Jekyll
and Mr. Hyde).

Josephina Baker byla známá ame-
rická umělkyně, tanečnice a zpěvač-
ka, populární ve 20. letech v Evropě.
Dokázala se tehdy prosadit i přesto,
že byla původem mulatka.

5. a)
Mount McKinley (6194 m n. m.) je
nejvyšší horou USA. Nachází se

v největším státě z padesáti států
USA, na Aljašce. Naopak nejníže
položené místo USA se nachází
v Údolí smrti (Death Valley) v Ka-
lifornii (86 m pod úrovní hladiny
moře).

The Appalachian Mountains,
Apalačské pohoří, se nachází na
východě USA a the Rocky Moun-
tains, Skalisté hory, na západě (ze
severu na jih probíhají Montanou,
Wyomingem, Coloradem a Arizo-
nou).

Cumbria, Kumbrické pohoří, je
pohoří ve Velké Británii. Nachází
se na severozápadě Anglie a je zná-
mé svým národním parkem Lake
District.

6. b)
OPEC = Organisation of Petrole-
um Exporting Countries

NAFTA = North American Free
Trade Association, jedna z největ-
ších světových obchodních organi-
zací podobná Evropské unii. V ro-
ce 1994 se USA spojily s Kanadou
a Mexikem a vytvořily všestranně
výhodnou dohodu o podpoře ame-
rických a kanadských firem v Me-
xiku a snížení nezaměstnanosti
v Mexiku.

NATO = North Atlantic Treaty
Organisation

7. b)
Aljašku (Alaska) koupili Američa-
né v roce 1867 za 7 milionů dolarů
od Sovětského svazu. Najdete zde
řeku Yukon, spoustu sopek, národ-
ních parků i dva nejrozlehlejší
americké lesy Chugan a Tongass.
Více než čtvrtina státu leží severně
od polárního kruhu.

Gibraltar je samosprávné britské
závislé území. Má strategickou po-
lohu (nejjižnější výběžek Pyrenej-
ského poloostrova). Během válek
o španělské dědictví se roku 1704
zmocnili Gibraltaru Britové. Roku
1967 se většina obyvatel Gibralta-
ru vyslovila pro setrvání v koloni-
álním svazku s Velkou Británií.
Roku 1969 byla přijata nová ústava
kolonie, kterou se Gibraltaru dosta-
lo samosprávného statutu. Téhož
roku zahájilo Španělsko blokádu
Gibraltarského poloostrova,
a i když ji roku 1985 ukončilo (čás-
tečně již roku 1982), stále trvá na
svých nárocích na toto území.

Havaj (Hawaii) i Florida jsou
území, která patří USA. Havaj leží
zhruba 4000 km jihozápadně od
severoamerické pevniny v Tichém
oceánu. Florida je jihovýchodní
stát USA.

8. a)
Grand Canyon, Velký kaňon, je
jedna z největších přírodních pozo-
ruhodností naší planety. Nachází se
v údolí řeky Colorado na severu
Arizony. Byl vytvořen během mili-
ónu let dlouhodobou erozivní čin-
ností řeky Colorado. Z různých vy-
hlídek z horního okraje kaňonu se
vám naskytne úchvatný pohled na
446 km dlouhý členitý kaňon s ne-
sčetnými zákrutami, kterým se ja-
ko tenoučká modrá stužka vine ře-
ka Colorado.

9. b)
Jezero a podle nej pojmenovaná
provincie Ontario se nacházejí
v Kanadě.

Aljaška, Havaj i Florida jsou
území, která patří USA. Havaj (Ha-
waii) leží zhruba 4000 km jihozá-
padně od severoamerické pevniny
v Tichém oceánu. Florida je jiho-
východní stát USA. Aljaška (Alas-
ka) je nejsevernejší a největší stát
USA.

10. b)
Příklady amerických republikán-
ských prezidentů chronologicky:
Thomas Jefferson, Abraham Lin-
coln, Theodore Roosevelt, Dwight
Eisenhover, Richard Nixon, Gerald
Ford, Ronald Regan, George Bush,
George W. Bush.

Příklady amerických demokra-
tických prezidentů chronologic-
ky: Woodrow Wilson, Franklin
D. Roosevelt, Harry Truman,
J. F. Kennedy, James Carter, Bill
Clinton.

ANKETA
Jak na přijímačky

C o radí novým uchazečům
současní studenti škol
v anketě na internetových

stránkách www.studentin.cz

Biologická fakulta, Jihočeská
univerzita 
■ Doporučuji živý zájem o obor.

Číst, zajímat se o aktuální po-
znatky, mít vlastní vědeckou čin-
nost. Sledovat televizní doku-
menty též nemusí být k zahození.
Nicméně ten, kdo má v hlavě
středoškolské osnovy, má prak-
ticky jisté, že zkoušku zvládne
bez problémů. Nadprůměrné
znalosti nejsou nezbytné.

■ Podívejte se na internetových
stránkách na staré přijímací
zkoušky, z toho získáte aspoň
částečný přehled, co zkouška ob-
sahuje.

Fakulta pedagogická, 
Univerzita J. E. Purkyně
■ Na učitelství pro 1. stupeň bych

doporučovala zaměřit se na hu-
dební výchovu (pokud ji někdo
neovládá) a také trošku na gym-
nastiku a atletiku. 

Fakulta lékařská (všeobecné
lékařství), Masarykova
univerzita 
■ Projděte si aspoň dva testy a buď-

te v pohodě.
■ Kupte si soubory otázek vydáva-

né danou fakultou nebo školou,
usnadní vám mnoho práce. Hlav-
ně se nestresujte a nenechte se
rozrušit lidmi odcházejícími
v polovině zkoušky.

■ Projděte si modelové otázky.
■ Pokud chodíte na gymnázium

a máte výuku biologie, chemie
a fyziky v běžném rozsahu, stačí
se průběžně připravovat a všech-
no si zopakovat před maturitou
a přijímačkami. Rozhodně se vy-
platí sehnat si ukázkové testy
a důkladně si je projít (pozor, ob-
čas jsou v nich chyby) a zaměřit
se na témata, která se v nich nej-
více opakují.

Fakulta stavební, ČVUT 
■ Dobře si přečtěte zadání a pak se

zamyslete. U každého příkladu
jsem měl pocit, že ho znám, pak
je mnohem snazší přijít na po-
stup.

■ Zakupte si knihy Odmaturuj
z matematiky a Odmaturuj z fy-
ziky, důkladně se připravte na
maturitu z matiky a na přijímač-
ky z fyziky si jen projděte vzo-
rečky v uvedené knize.

■ Projděte si web ČVUT, tam je
všechno potřebné. 

■ Doporučuji si projít matiku a fy-
ziku, hodně se navazuje na zna-
losti ze střední školy.

Fakulta filozoficko-přírodově-
decká, Slezská univerzita 
■ Pokud se hlásíte na obor, který

vás nejen baví, ale i zajímá, tak
si za tím jděte. Nesnažte se pů-
sobit velmi inteligentně, to je
protivné, ale naopak buďte po-
hodoví a mluvte „svými slo-
vy“. Budete působit příjemně
a navíc tak, že opravdu máte
zájem...

Fakulta farmaceutická, 
Univerzita Karlova 
■ Stačí se naučit modelové otázky

a jste u nás. Budou se vám hodit
i na jiné přijímačky a pak je ne-
vyhazujte, pokud se k nám dosta-
nete.

■ Pořiďte si soubor otázek, stačí si
pak jen pamatovat odpovědi a ani
tomu nemusíte moc rozumět, to
však není nejlepší řešení, protože
v prváku na vás ty znalosti stejně
budou chtít, k zápočtu z biofyzi-
ky se v prváku píše nějaká verze
testu z přijímaček z fyziky.

■ Můžete si vybrat pořadí testů,
takže to, co vám nejde, si nechte
na konec. Za špatné odpovědi se
body nestrhávají, takže tipujte.
No a pokud si koupíte testové
otázky z fyziky a pokud fyzika
není zrovna váš nejoblíbenější
předmět, nechte si je, budou se
vám ještě hodit na test z biofyzi-
ky. 

■ Kupte si testy k přijímacím
zkouškám... a pak se je snažte
naučit, já to všechno nestihla,
a i přesto jsem byla přijata.

CO VÍTE O USA?  
Součástí jazykových testů
bývají někdy otázky z reálií
USA nebo Velké Británie
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